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       GENELGE - 5 
 

Sayın İl Başkanı; 
 

 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler seçimleriyle ilgili olarak: 
 Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ beyin parti teşkilatlarına gönderdiği 1 Kasım 2018 
tarihli genelge doğrultusunda; adaylarımızın yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, 
beşeri münasebetleri düzgün, parti suçu işlememiş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin çizgisi ve 
politikalarını benimsemiş, bölgenin sosyo-kültürel özelliklerine uyumlu, ideolojik tutarlılığı olan, 
bilgi birikimi ve tecrübe sahibi kişiler olmasına dikkat edilecektir. Memleketine hizmet noktasında 
partimizin üretken belediyecilik anlayışını özümsemiş, dürüstlüğü ile bilinen iştigalleri ve meslekleri 
açısından yetkin ve yaşadığı yerin halkı tarafından istek ve talebine muhatap olmuş kişiler aday 
gösterilecektir. Bu kişilerin Milliyetçi Hareket Partisi’nin felsefesine ve kurumsal yapısına aykırı bir 
özgeçmişi olmaması çok önemlidir. Adaylarımızda şehir aidiyeti, toplumsal karşılık ve aday 
gösterileceği şehrin halkından olması hususu da önceliğimiz olacaktır. Bu özelliklere haiz kişiler 
tespit edilerek Genel Merkezimizle paylaşılacaktır. Bu çalışmalardan sonra seçimlere katılacak 
adaylar merkez yoklaması usulüyle belirlenecektir. Bu husus önceki genelgelerimizde de 
teşkilatlarımıza bildirilmiştir. 
 

 Belirlenecek adaylarımızla birlikte, teşkilat yöneticilerimiz de yörelerinde göz önünde 
olacaklar ve vatandaşımız nezdinde faaliyetleri izlenecektir. Bu bağlamda; tüm teşkilat 
mensuplarımızın çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp 
sahaya yansıtacaklarına olan inancımız tamdır.  
 

 Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik ilgi ve desteğin gün geçtikçe artarak devam ettiği 
taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Seçim dönemi içerisinde yoğun çalışma 
temposu içerisinde bu yansımanın karşılığı olarak nezaket ve teşekkür ziyaretlerine tam 
manasıyla fırsat bulamadığımız açıktır.  

 

 Partimizin İlçe Başkanlarının belirli günlerde, (Dini ve milli bayramlar, kurtuluş veya 
kuruluş günleri vs.)  belirli kurumları ziyaret etmesi bir iletişim ve tanıtım metodu olduğu gibi 
bir saygınlık ifadesidir. 
 

 Bu yoğun çalışma temposunda ihmal edilmeyecek ziyaretlerden birisi de genelde, 
teşkilatımızca iletişim kurulamayan; seçim mevzuatıyla ilgili yasal sorunların giderildiği, 
soruların cevaplandırıldığı ilçe seçim kurullarıdır. 
  

 En azından, seçim takvimi içerisinde, yasal çerçeve ve nezaket kuralları göz önüne 
alınarak;  başta İl ve İlçe Başkanlarımız ve adaylarımız olmak üzere seçim müdürlüklerini  
"bir çay içimi"  randevulu sohbet ziyaretleri, partimiz aday ve yöneticilerinin kendilerini 
tanıtma ve iletişiminin kurulmasında olumlu bir yaklaşım olacaktır.  
 

 Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde İl ve İlçe Başkanlıklarımızın gereğini 
yapmasına önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Feti YILDIZ 
          Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 
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